
   
 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

do Zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju nr 11/  
z dnia 24.04.2018r.  

 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„RODZINA WSPÓLNA TROSKA” 

 

NA LATA 2018 – 2020  

 

Projekt partnerski realizowany przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                    

w Busku - Zdroju pełniącego rolę Lidera oraz Partnerów:  

Gminę Busko-Zdrój/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Gminę Solec-

Zdrój/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju, Caritas Diecezji Kieleckiej realizowany 

w Powiecie Buskim w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 

Podziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

§ 1 

Ogólne informacje o projekcie 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „RODZINA WSPÓLNA TROSKA”,  

realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  Działanie 

9.2, Ułatwienie Dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2. Projekt realizowany jest w Partnerstwie przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie  w Busku-Zdroju pełniącego rolę Lidera Projektu, Gminą Busko-Zdrój/Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Gminą Solec Zdrój/Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Solcu–Zdroju oraz Caritas Diecezji Kieleckiej.  

3. Projekt realizowany  jest w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2020 roku. 

4. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o Regulamin są zgodne z umową  

o dofinansowanie Projektu „Rodzina Wspólna Troska” nr RPSW.09.02.01-26-0022/17-00                        

z dnia 24 kwietnia 2018 r., zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą 25-516 

Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zwanej dalej IZ, a Powiatem 

Buskim, ul. Adama Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój zwanym dalej Beneficjentem 

reprezentowanym przez Andrzeja Smulczyńskiego - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Busku-Zdroju działającego na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu  w Busku-Zdroju  nr 

929/2018 z dnia 28 marca 2018r.. 

5. Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 636 581,28 PLN (słownie: trzy miliony sześćset 

trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 28/100). Dofinansowanie  ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 3 304 128,98 PLN (słownie: trzy miliony trzysta cztery 

tysiące sto dwadzieścia osiem  złotych 98/100). 

6. Wartość zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju wynosi: 

386 320,59 zł w tym wkład własny 52 716,00 zł. 

7. Adresatami działań projektowych są mieszkańcy gminy Busko-Zdrój będący członkami grup 

docelowych określonych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie; 

8. W Projekcie „Rodzina Wspólna Troska”  przewidziane zostały inne działania w szczególności 

zapisane w kosztach pośrednich, do których niniejszy dokument nie ma zastosowania. 

9. Definicje:  

Projekt – projekt partnerski „Rodzina Wspólna Troska” realizowany przez Powiat 

Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku-Zdroju pełniącego rolę Lidera oraz Gminę 

Busko-Zdrój/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Gminę Solec-

Zdrój/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Solcu-Zdroju,   Caritas Diecezji Kieleckiej; 

Partner: Gmina Busko-Zdrój/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju; 

„Instytucja Zarządzająca” („IZ”) – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącego rolę 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020;  

„SL2014” – oznacza główną aplikację centralnego systemu teleinformatycznego 

wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IZ/IP;  

 Instytucja Pośrednicząca (IP) – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu  Społecznego 

 Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach; 



   
 
 Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie; 

 Uczestnicy Projektu – osoby zakwalifikowane i bezpośrednio korzystające z założonych 

 w Projekcie elementów wsparcia; 

 Biuro Projektu Partnera „Rodzina Wspólna Troska”, znajduje się w siedzibie Miejsko-

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-

 Zdrój, Świetlica Środowiskowa, nr tel. /41/ 370 51 35 lub /41/ 378 44 42, 

 efs@mgops.busko.pl 

 

§2 

Założenia Projektu 

 

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych                                   

i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie                                 

w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, opiekuńczych                           

i specjalistycznych usług opiekuńczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

podnoszenie kompetencji asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów osób 

niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego, grup 

wsparcia, zajęć psychoedukacyjnych dla 132 os. (99 K i 33 M) do 31.03.2020 r. na terenie Powiatu 

Buskiego. Cel główny Projektu zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie alternatywnych form 

opieki będących kompleksowym  i zindywidualizowanym wsparciem uwzględniającym wszystkie 

aspekty funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym, ich otoczenia, 

w tym osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych poprzez usługi asystenta i opiekuna, 

konsultacje specjalistyczne (psycholog, psychoterapeuta, specjalista do zajęć 

psychoedukacyjnych) np. pomoc prawną dla Uczestników Projektu oraz zajęcia usprawniająco-

rehabilitacyjne i dowóz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do placówek użyteczności 

publicznej. Działania projektowe są zgodne z potrzebami zdiagnozowanymi w Dokumentach 

Projektowych Strategicznych Powiatu Buskiego  i współgrającymi z celami Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy Busko Zdrój na lata  2016 – 2025 oraz Powiatowym Programie 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiacie Buskim na lata 2012-2020. Projekt 

przyczyni się do realizacji celów szczegółowych. Kompleksowość i indywidualizacja 

organizowanego wsparcia pozwoli na aktywizację osób niepełnosprawnych i ich rodzin we 

wszystkich obszarach życia.   

 

2. Cele szczegółowe projektu: 

 - Wsparcie procesu usamodzielniania się integracji ze środowiskiem, w tym poprzez 

specjalistyczne poradnictwo, usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego 

chronionego, treningowego i wspieranego (np.: pobyt czasowy z uwzględnieniem usług                     

w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzającej do 

całkowitego usamodzielnienia); 

- Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych 

form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmującą:  wsparcie dla 

usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki 

rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby 

niepełnosprawnej; 



   
 
- Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych,                    

w tym osób sprawujących piecze zastępczą oraz opiekunów (w szczególności członków rodzin)                    

w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi. 

 

§3 

Zadania Projektu 

 

1. Zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w projekcie 

„Rodzina Wspólna Troska” jest wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny 

poprzez utworzenie 6 grup wsparcia dla:  

 osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi; 

 osób starszych z niepełnosprawnością; 

 osób głuchych i niedosłyszących; 

 osób, niewidomych i niedowidzących; 

 matek z dziećmi niepełnosprawnymi; 

 Amazonek; 

§ 4 

Uczestnicy Projektu 

1. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 

ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci z terenu gminy Busko-Zdrój. 

2. Kandydaci muszą spełniać wszystkie poniżej wymienione kryteria formalne: 

a. zamieszkałe lub zameldowane na terenie gminy Busko-Zdrój 

b. podanie danych osobowych do celów ewaluacji, monitoringu  i sprawozdawczości 

c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

3. Pracownicy Organizatora oraz osoby zaangażowane w zarządzanie Projektem nie mogą 

być jednocześnie uczestnikami projektu.  

 

§ 5 

Kwalifikowanie Uczestników do wsparcia 

1. Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym zostanie udostępniony na stronie 

www.mgops.busko.pl oraz w biurze projektu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój.  

2. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do projektu 

na wzorze, będącym załącznikiem na 1 do regulaminu i dostarczenie go wraz z pozostałymi 

dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do biura projektu. 

3. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego 

(wypełniony w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz  z wymaganymi załącznikami.  

4. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w biurze projektu w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój, w godzinach 8.00-16.00. 

5. Do projektu będą kwalifikowanie tylko osoby, którzy zapoznali się z Regulaminem rekrutacji.  

6. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób z niepełnosprawnością z całego terenu gminy 

Busko-Zdrój, które spełniają warunki projektu tj. złożą poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz 

otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. 



   
 

7. Rekrutację i weryfikację Kandydatów na grupy wsparcia przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zgodnie                             

z regulaminem rekrutacji, formularzem rekrutacyjnym, kartą oceny formularza rekrutacyjnego. 

8. Rekrutacja będzie prowadzona z sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi                             

i jednakowymi dla wszystkich osób w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.  

9. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans oraz wskaźnikami 

ilościowymi, które zostały określone w projekcie. 

10.  Łączna liczba Uczestników – 40, w tym:  

a. liczba kobiet – 31,  

b. liczba mężczyzn – 9 

11. Przy składaniu dokumentów należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty w celu umożliwienia 

pracownikowi Punktu Informacyjno-Rekrutacyjnego prowadzącego rekrutację, zweryfikowanie danych 

osobowych. 

12. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona także na podstawie kryteriów formalnych                               

i dodatkowych na podstawie których otrzymają punkty: 

kryteria formalne: 

a. zamieszkałe lub zameldowane na terenie gminy Busko-Zdrój – TAK/NIE 

b. orzeczenie o stopniu z niepełnosprawnością; w przypadku kwalifikacji do grupy 

wsparcia dla matek z dziećmi niepełnosprawnymi zaznaczenie formy wsparcia tj. 

udziału w w/w grupie wsparcia, która jest zamieszczona w formularzu rekrutacyjnym 

oraz w przypadku kwalifikacji do grupy wsparcia dla os. starszych orzeczenie lub 

oświadczenie potwierdzające o niesamodzielności – TAK/NIE 

c. poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny – TAK/NIE 

kryteria dodatkowe: 

a. korzystanie z pomocy materialnej lub niematerialnej – max 70 pkt. 

b. opinia pracownika socjalnego lub pedagoga/opiekuna grup wsparcia – max 30 pkt. 

13. O zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować liczba otrzymanych punktów.  

14. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów decydować będzie data 

wpłynięcia formularza rekrutacyjnego do biura projektu.  

15. Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału  w projekcie.  

16. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone na rankingowej 

liście rezerwowej wg liczby punktów, które otrzymał podczas procesu rekrutacji.  

17. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przed rozpoczęciem działania poszczególnych grup 

wsparcia w okresie od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r.  

18. O decyzjach Komisji rekrutacyjnej, pracownicy Zespołu realizującego Projekt, powiadomią 

w formie telefonicznej lub pisemnej wszystkich Kandydatów, którzy uzyskali status Uczestnika 

Projektu oraz Kandydatów zakwalifikowanych na listę rezerwową. 

19.  Kandydaci z list rezerwowych mogą być zakwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z list 

podstawowych (przed rozpoczęciem wsparcia lub w ich początkowej fazie). Kwalifikacja odbywa 

się na posiedzeniu Komisji rekrutacyjnej, z którego sporządzany jest Protokół uzupełniający). 

20.  Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oznacza zapoznanie się Kandydata 

z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptację. 

21.  Wzory dokumentów rekrutacyjnych stanowią załączniki do Regulaminu. 

22.  Termin rozpoczęcia udziału w zaplanowanej ścieżce wsparcia  w ramach projektu, liczony jest od 

momentu podpisania Deklaracji udziału w Projekcie 



   
 
 

 

 

 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

 

1. Uczestnicy Projektu mają zagwarantowany bezpłatny udział we wszystkich elementach wsparcia 

w ramach zaplanowanej indywidualnej ścieżki aktywizacji i integracji społecznej. 

2. Uczestnicy Projektu mają prawo do: 

 - otrzymania wsparcia przewidzianego w Projekcie; 

 -zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia oraz innych spraw organizacyjnych 

Realizatorowi Projektu. 

3. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do:   

 - podpisania oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych 

Projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 - wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. Nr 9. do umowy na 

dofinasowanie Projektu; 

 - niezwłocznego informowania o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, przy czym 

rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia; 

 - wyrażenia zgody na  udział w badaniach z wykorzystaniem narzędzi w postaci ankiet 

i kwestionariuszy, mających na celu weryfikację wypełniania warunków jakościowych 

postawionych Wykonawcy oraz poziomu adekwatności zaplanowanych usług projektowych; 

 

 - przestrzegania obowiązujących zasad współżycia społecznego, respektowania praw innych 

uczestników, wzajemnego szacunku i szacunku dla prowadzących zajęcia. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

I. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2018 roku i obowiązuje do dnia 31.03.2020 r. 

II. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zastrzega sobie prawo do zmiany 

Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

III. W sytuacjach wyjątkowych, których nie można było przewidzieć – Partner zastrzega sobie 

prawo odstępstwa od zasad określonych w niniejszym Regulaminie, które jednocześnie nie 

kolidują z wytycznymi RPO WŚ 2014-2020, pod warunkiem zatwierdzenia zmiany przez Dyrektora. 

IV. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu dla zainteresowanych, w siedzibie MGOPS 

w Busku-Zdroju, wraz z dokumentami projektowymi.    

 

 

                    ZATWIERDZAM 

…………………………….. 



   
 

 


